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27 Haz�ran 2019 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30814

TEBLİĞ

T�caret Bakanlığından:
SÜT ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO TEBLİĞİ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, standartları bel�rlenen süt ürünler�n�n emn�yetl� ve uygun koşullarda

depolanmasını ve ürün senetler� vasıtasıyla t�caret�n�n kolaylaştırılmasını sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ, süt ürünler�n�n depolanacağı l�sanslı depolarda bulunması gereken asgar�

n�tel�klere ve depolama h�zmetler�n�n yürütülmes�ne �l�şk�n usul ve esaslar �le süt ürünler�ne yönel�k l�sanslı depoculuk
faal�yetler�ne da�r d�ğer hususları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebl�ğ, 10/2/2005 tar�hl� ve 5300 sayılı Tarım Ürünler� L�sanslı Depoculuk Kanunu �le

12/4/2013 tar�hl� ve 28616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım Ürünler� L�sanslı Depoculuk Yönetmel�ğ�ne
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebl�ğde geçen;
a) Bakanlık: T�caret Bakanlığını,
b) Borsa: Aralarındak� sözleşme çerçeves�nde l�sanslı depo �şletmes�nce düzenlenen ürün senetler�n�n kota

ett�r�ld�ğ�, alım satımının yapıldığı ve hareketler�n�n kontrol ve tak�p ed�ld�ğ� ürün �ht�sas borsasını veya ürün sened�
alım satımı konusunda yetk�lend�r�len t�caret borsasını,

c) Çedar peyn�r�: Ç�ğ �nek veya manda sütünün veya bunların karışımlarının 65 OC’ta 30 m�n veya 70 OC �la

72 OC’ ta 15 �la 20 s tutularak pastör�ze ed�ld�kten sonra gaz oluşturmayan lakt�k as�t üreten bakter�lerle tekn�ğ�ne
uygun olarak elde ed�len pıhtının kes�lmes�, ısıtılması ve serum ayrıldıktan sonra bell� b�r süre alt üst ed�lmes�
suret�yle elde ed�len ve olgunlaştırıldıktan sonra tüket�me sunulan mamulü,

ç) Depolama h�zmetler�: L�sanslı depoya kabul ed�len süt ürünler�n�n; tartılması, yüklenmes�, taşınması,
nakl�yes�, depolanması, ürünün depodan çıkarılması g�b� h�zmetler�,

d) Kanun: 10/2/2005 tar�hl� ve 5300 sayılı Tarım Ürünler� L�sanslı Depoculuk Kanununu,
e) L�sans: Bakanlıkça ver�len faal�yet �zn�n� göster�r belgey�,
f) L�sanslı depo: L�sans kapsamında süt ürünler�n�n sağlıklı koşullarda muhafaza ve t�carî amaçla depolanması

h�zmetler�n� sağlayan tes�sler�,
g) L�sanslı depo �şletmes�/�şlet�c�s�: Süt ürünler�n�n depolanmasıyla �şt�gal eden ve geçerl� b�r l�sansa sah�p

anon�m ş�rket�,
ğ) Mudî: Depolama h�zmetler� �ç�n süt ürünler�n� l�sanslı depoya tesl�m eden veya l�sanslı depo �şletmes�nce

düzenlenen ürün sened�n� mevzuata uygun olarak el�nde bulunduran gerçek veya tüzel k�ş�y�,
h) Peyn�raltı suyu tozu: Peyn�raltı suyundan suyun uzaklaştırılmasıyla elde ed�len ve son üründek� nem

�çer�ğ�n�n ağırlıkça en fazla %5 oranında olduğu toz ürünü,
ı) Süt tozu: Yağlı, yağı kısmen veya tamamen alınmış sütten, kremadan veya bu ürünler�n karışımından suyun

doğrudan uzaklaştırılması �le elde ed�len ve son üründe nem �çer�ğ�n�n ağırlıkça en fazla %5 oranında olduğu katı
ürünü,

�) Süt ürünler�: Süt tozu, peyn�raltı suyu tozu, tereyağı ve çedar peyn�r�n�,
j) Tereyağı: Ağırlıkça en az %80, en fazla %90 oranında süt yağı, en fazla %2 oranında yağsız süt kuru

maddes� ve en fazla %16 oranında su �çer�ğ�ne sah�p ürünü,
k) Ürün sened�: L�sanslı depo �şletmes�nce düzenlenen, süt ürünler�n�n mülk�yet�n� tems�l ve rehn�n� tem�n

eden kıymetl� evrakı,
l) Yetk�l� sınıflandırıcı: Süt ürünler�n� anal�z eden, ürünün n�tel�k ve özell�kler�n� bel�rleyen, standartlara uygun

olarak sınıflandıran ve bu durumu belgelend�ren, Bakanlıkça l�sans ver�lm�ş laboratuvarları �şleten gerçek ve tüzel
k�ş�ler�,

m) Yönetmel�k: Tarım Ürünler� L�sanslı Depoculuk Yönetmel�ğ�n�,
�fade eder.
Depolarda bulunması gereken asgar� n�tel�kler
MADDE 5 – (1) Süt ürünler�n�n depolanacağı l�sanslı depoların;
a) Taban, �ç ve dış duvar yüzeyler� �le çatısının, süt ürünler�ne yabancı madde karışmasını ve k�rlenmes�n�

önleyecek, güneş ışığını ve rutubet� geç�rmeyecek, süt ürünler�n� her türlü koku ve hava etk�s� �le �ç ve dış zararlardan
koruyacak şek�l ve n�tel�kte olması,

b) Tabanının ve duvarlarının yıkanab�l�r ve tem�zleneb�l�r, gerekt�ğ�nde dezenfekte ed�leb�l�r, kolay drene
ed�leb�l�r, aşınma, dökülme, kondensasyon yapmayacak ve toks�k etk� yaratmayacak malzemeden olması,
duvarlarında, tabanında ve tavanında çatlakların olmaması, kapılarının gen�ş, sızdırmaz ve zararlıların g�rmes�n�
engelleyecek n�tel�kte olması,

c) Yağsız süt tozu ve yağsız peyn�raltı suyu tozu �ç�n en çok 25 °C ve en çok %60 nem oranını, yüksek yağlı,
tam yağlı ve yarım yağlı süt tozu �le yağlı peyn�raltı suyu tozu �ç�n en çok 20°C ve en çok %60 nem oranını, tereyağı
ve çedar peyn�r� �ç�n -18 °C ve en çok %75 nem oranını sağlayacak özell�kte ve kapalı olması, süt ürünler�n�n depolara
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aktarılması ya da depodan tahl�yes� amacıyla �ht�yaç duyulan nak�l ve d�ğer araç ve gereçler�n rahatça çalışab�leceğ�
gen�şl�kte boş alanların ve geç�ş yerler�n�n bulunması, 

ç) Farklı sınıflara a�t süt ürünler�n�n karışmasını ve n�tel�kler�n�n bozulmasını önleyecek büyüklük ve n�tel�kte
olması,

d) Yeterl� nem alma ve havalandırma s�stem�, belgelend�r�lmes� suret�yle yeterl� yangın söndürme s�stem�,
kaçak akıma ve neme karşı korumalı özel muhafazalı elektr�k s�stem� �le süt ürünler�n�n depolara nakled�lmes� �ç�n
gerekl� altyapı ve nak�l s�stem�ne sah�p olması,

e) Depolama h�zmetler� ve depolamayla �lg�l� �ht�yaç duyulan d�ğer yan h�zmetler� yer�ne get�reb�lecek tekn�k
donanıma sah�p bulunması,

f) 11/6/2010 tar�hl� ve 5996 sayılı Veter�ner H�zmetler�, B�tk� Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 17/12/2011 tar�hl�
ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda H�jyen� Yönetmel�ğ� �le 27/12/2011 tar�hl� ve 28155 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İç�n Özel H�jyen Kuralları Yönetmel�ğ�ne uygun olması,

gerekl�d�r.
(2) Bakanlık, depolanacak süt ürünler�n�n sağlıklı koşullarda muhafazasına yönel�k gerekl� gördüğü d�ğer depo

n�tel�kler�n� arayab�l�r ve uygulamaya koyab�l�r.
(3) L�sanslı depo �şletmes�n�n; süt tozu ve peyn�raltı suyu tozu �ç�n l�sansa tab� kapalı depo kapas�tes� 10.000

tondan, her b�r şubes�n�n kapalı depo kapas�tes� �se 3.500 tondan; tereyağı ve çedar peyn�r� �ç�n �se l�sansa tab� kapalı
depo kapas�tes� 7.000 tondan, her b�r şubes�n�n kapalı depo kapas�tes� �se 2.500 tondan az olamaz.

(4) Süt ürünler�n�n depolanacağı yerler, bel�rl� b�r s�stemat�ğe göre numaralandırılır. Depoların
numaralandırılması g�r�ş kapılarının üzer�ne yapılır, depo �ç�ndek� ün�teler�n numaralandırılması �se süt ürünler�n�n
karışmasına mahal vermeyecek şek�lde kolayca görüleb�lecek b�ç�mde yapılır. Bakanlık, numaralandırmanın nasıl
yapılacağı konusunda standart b�r düzenleme yapıp zorunlu uygulamaya koyab�l�r.

Sermaye
MADDE 6 – (1) L�sanslı depo �şletmes�n�n;
a) Süt tozu ve peyn�raltı suyu tozunda;
1) 10.000 ton �ç�n; 2 m�lyon TL,
2) 10.001 �la 20.000 ton �ç�n; 2,5 m�lyon TL,
3) 20.001 �la 30.000 ton �ç�n; 3 m�lyon TL,
4) 30.000 tonu aşan her 10.000 ton �ç�n de �lave 500 b�n TL,
b) Tereyağı ve çedar peyn�r�nde;
1) 7.000 ton �ç�n; 2 m�lyon TL,
2) 7.001 �la 14.000 ton �ç�n; 2,5 m�lyon TL,
3) 14.001 �la 28.000 ton �ç�n; 3 m�lyon TL,
4) 28.001 �la 56.000 ton �ç�n; 3,5 m�lyon TL,
5) 56.000 tonu aşan her 10.000 ton �ç�n de �lave 500 b�n TL,
asgar� ödenm�ş sermayeye sah�p olması gerek�r.
(2) Hem süt tozu/peyn�raltı suyu tozu hem de tereyağı/çedar peyn�r� depolayacak l�sanslı depo �şletmeler�n�n

asgar� sermayeler�n�n bel�rlenmes�nde, b�r�nc� fıkrada depolama kapas�teler�ne göre bel�rt�len asgar� sermayeler�n
toplamı esas alınır.

Tartım makbuzu ve ürün sened�
MADDE 7 – (1) Yönetmel�kte bel�rt�len b�lg�lere ek olarak;
a) Tartım makbuzunda üret�c� f�rmanın adı, unvanı, adres�, ürünün part� numarası, son tüket�m tar�h� ve

m�ktarına,
b) Ürün sened�nde �se üret�c� f�rmanın adı, unvanı, adres�, ürünün part� numarası, son tüket�m tar�h�, m�ktarı �le

b�rl�kte �şleme ve p�yasaya sunum şekl�ne,
�l�şk�n b�lg�ler yer alır.
Depolanab�lecek ürünler
MADDE 8 – (1) Depolanmaya ve standartlara uygun süt ürünler� depolanab�l�r.
(2) Depolama şartları uygun olmayan, sağlığı olumsuz etk�leyecek düzeyde bulunan, Türk Gıda Kodeks� ve

d�ğer �lg�l� mevzuatta öngörülen şartları taşımayan süt ürünler� l�sanslı depolara alınmaz.
Süt ürünler�n�n tartımı ve depolanması
MADDE 9 – (1) Mevzuatına uygun olarak tartım �şlem� �le anal�z ve sınıflandırması yapılmış süt ürünler�

l�sanslı depoya kabul ed�l�r.
Süt ürünler�n�n l�sanslı depoya geç�c� olarak kabulü
MADDE 10 – (1) Süt ürünler� depolama amacından z�yade nakletme veya b�r �şletmede kullanılmak üzere

kısa sürel� muhafaza etme g�b� amaçlarla l�sanslı depoya en fazla 150 günü geçmeyecek şek�lde geç�c� olarak kabul
ed�leb�l�r. Bu durumda l�sanslı depo �şletmes�, süt ürünü sah�b�yle kend�s� arasında yaptığı özel sözleşme çerçeves�nde
süt ürünler�n� depolar ve depo ücret tar�fes�nden farklı olarak ücret talep edeb�l�r. Ancak, bu şek�lde kabul ed�lecek süt
ürünler�n�n m�ktarı, süt ürünler�n�n depolama dönem�n�n başlangıcını tak�p eden �lk üç ay �ç�nde merkez veya şubede
süt ürünler� �ç�n tahs�s ed�len depolama kapas�tes�n�n yüzde y�rm�s�n� geçemez. Bu fıkrada bel�rt�len geç�c� depolama
süres�, gerekl� görülmes� hal�nde genel olarak veya l�sanslı depo �şletmes� bazında Bakanlıkça en fazla yarısı oranında
arttırılıp azaltılab�l�r.

(2) B�r�nc� fıkraya göre geç�c� olarak kabul ed�len süt ürünler�ne �l�şk�n ürün sened� düzenlenmez. Ancak, bu
süt ürünler�n�n l�sanslı depoda geç�c� olarak bulundurma amacı ortadan kalkarsa veya geç�c� depolama süres� aşılırsa
ürün sened� düzenlen�r.
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(3) Geç�c� olarak depoya kabul ed�len süt ürünler�, ürün sened� düzenlenen süt ürünler�nden ayrı olarak
depolanır. Süt ürününün geç�c� olarak depolandığı, hem depo hem de kayıtlarda göster�l�r. Kayıtlarda, süt ürününün
ağırlığı ve aded� �le m�slen depolanan süt ürünler�nde ürünün depoya konulmasından önce yetk�l� sınıflandırıcılarca
yapılan anal�z sonucuna �l�şk�n b�lg�ler de yer alır.

(4) Geç�c� olarak depoya kabul ed�len süt ürünler�ne �l�şk�n ürünün sah�b� ve l�sanslı depo �şletmes� arasında
çıkan �ht�laflar, aralarındak� sözleşme ve genel hükümlere göre çözülür.

Süt ürünler�n�n depolara yerleşt�r�lmes�, ayrı depolanması ve tesl�m�
MADDE 11 – (1) Süt ürünler�; sınıf ve kal�teler�ne göre tahs�s ve tasn�f ed�lm�ş, numaralanmış l�sanslı depo

raflarında ya da paletl� olarak, sınıf ve kal�teler� aynı olan süt ürünler� �le karıştırılarak depolanır.
 (2) Süt ürünler� mud�n�n taleb� ve l�sanslı depo �şletmes�n�n kabulü hal�nde, d�ğer süt ürünler� �le

karıştırılmadan or�j�nal hal� korunarak ayrı raflara ya da paletlere konularak depolanab�l�r. Bu durumda süt ürünler�,
d�ğer süt ürünler�yle karıştırılmadan açıkça ve fark ed�leb�l�r şek�lde �şaretlen�r. Ayrı depolanan süt ürünler�n�n
depodak� yer� kayıtlarda açık şek�lde göster�l�r.

(3) D�ğer süt ürünler�yle karıştırılmadan aynen depolanan süt ürünler�, aynı or�j�nal hal�yle; aynı sınıf ve
kal�tedek� d�ğer süt ürünler�yle karıştırılarak depolanan süt ürünler� �se �lk g�ren �lk çıkar metoduyla mud�lere tesl�m
ed�l�r.

Süt ürünler�n�n korunması
MADDE 12 – (1) L�sanslı depo �şletmes�, l�sans askıya alınmış olsa b�le her zaman, sorumluluğu altında

bulunan süt ürünler�n�n muhafazasında gerekl� d�kkat� ve özen� göster�r.
(2) Depo her zaman tem�z olmalı ve yangın tehl�kes�n� artıran, ürünün sağlıklı ve uygun koşullarda

muhafazasını engelleyen kızışma, yüksek sıcaklık, nem, hava ve ışıktan, kem�rgen hayvan, m�kroorgan�zma, böcek ve
tozlar �le yabancı kokulardan korunmalıdır.

(3) Deponun, ambalaj ve ün�teler�n tem�zl�k ve dezenfeks�yonunda TSE ISO/TS 22002-1, Gıda Güvenl�ğ�nde
Önkoşul Programları - Bölüm 1: Gıda İmalatı standardının şartları sağlanmalıdır.

(4) Süt ürünler�ne zarar verecek hale gelm�ş depolar, gerekl� tad�latlar yapılıncaya ve ürünün bozulmadan
sıhhatl� ve uygun şek�lde depolanmasına elver�şl� hale get�r�l�nceye kadar kullanılmaz.

Süt ürünler�n�n azam� depolama süres�
MADDE 13 – (1) Üret�m�nden �t�baren; yağsız süt tozu ve yağsız peyn�raltı suyu tozu azam� 18 ay, yarım

yağlı süt tozu azam� 15 ay, tam yağlı süt tozu azam� 9 ay, yüksek yağlı süt tozu azam� 6 ay, yağlı peyn�raltı suyu tozu
azam� 12 ay, tereyağı ve çedar peyn�r� �se azam� 24 ay süreyle l�sanslı depolarda depolanab�l�r.

(2) Süt ürünler�n�n üret�m zamanı, ürün sah�b�n�n beyanı �le gerekl� anal�z ve �ncelemelerle tesp�t ed�l�r.
(3) Süt ürünler�n�n depolama dönem�n�n başlangıç ve b�t�ş tar�hler�, uygulama göz önünde bulundurularak

Bakanlıkça bel�rlen�r ve �nternet sayfasında �lan ed�l�r.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� T�caret Bakanı yürütür.

 
 


